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  از اين سوي گسل
  ي دوستم ساسان قهرماناين شعر را به وسيله
 ∗رستم براي آذر ِ گسلف مي 

  
  
  
  

 

  شب چراغ نشسته زخمي روي گوهرِ
ست وا آمدهه ههمان كه ازميان قص،   

  .ي رودخورد در ميانهغوطه مي
  ي جنگلگذرد از ميانه مي رود، همان كه

  وهادود  ميان بچه آهجنگل، همان كه مي
  وند از تير ش مي دوند و دوركه خوب مي

  خورد از پس ِرها شدن گردد و چرخ ميكه دور خود مي
  تفنگ ي هاز دهان

  .كند زخميو مي
                                                

  ي گسل اثر ساسان قهرمان استآذر نام يكي از شخصيت هاي رمان به يادماندني  ∗
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  ي كاري استزخم ، همان كه كاري
  .مثل گسل

  همان كه كرده دور 
  دو تكّه را ازهم

  يدآ مينم ه هم به هو با بوس
  پشت ي ههرهره مد تا  مشَكَو درد، همان كه مي

  .راه تير در جنگلود همش مي و خنده كه گم
  ي زخميو جاي لب به روي بوسه

  به روي گسل
  ي توستو زخم كه جاش روي شانه

  ي من استو شانه، همان كه جاي پيشاني
  .ي توخورم از شانه و پشت زخميو من كه زخم مي

  .ي زخميشوم به روي شانهو خم مي
  ؟  كنم اين جاو من چه مي

  .ر قدمته هاگر، خم نكنم سر ب
  

  دوباره گفتن و گفتن 
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  دوباره دست گرفتن 
  بر دهان گسل

  ق هق و هق هقه هدوبار
  دوباره جيغ

  . . .و امــا 
  باز نگفتم ، كه گفتن ِ زخم  

  بي لب ِ زخمي 
  تر نگفتنش به

  يعني كه در راويت ِ زخم 
  ي راويان خود ِ تو از همه

  .سر تر
  ي زخميو تو كه راوي

  خود
  هزار زخم 

  .به دل نشسته داري 
  ام و من كه اين سوي گسل

  ي تنم ر پارهه  هانگار هزارساله شد
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  و هر پاره 
  هزار بار فكر تو كرده 

  و فكر من شده تو
  و فكر سال هاي جواني خطّي شده پررنگ

  ي چشمم كشيده بر كناره
  و سال 

  شده مشت پري بر سر دلم
  :ام كه بگويمو حاال نفس تازه كرده

  زنم مي هزار بار زخم تو را بوسه"ـ 
  تا كه سرخ ِ سرخ ِ سرخ شوم

  و سر به راه تو دارم
  كز آن سوي گسل 

  ـ "ي من ميان ِ جان ِ خسته اينشسته
  ي من دو ديده ي و گردي
  خورد چرخ مي

  تو جاي هستنِ
  و از دلم نمي روي هرگز
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  و زخم، زخم تو دارم
  ي ي ي يبيا ببوسمت ا

  .و چشم، تر كنم براي زخم تنت
  

  ي زخمي همين دوچشم درخشانهمين دوديده
  همين دو گوهرِ غلطان

  .همين
 .ي منبيا ببوسمت اي زخم كاري

  
  ـ مريلند 2003جون  22 
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  اين لحظه، باز

  

 

  
  

  من اين لحظه را
  يك بار پيش از اين هم

  امجا كه نشستهاز همين
  امنوشته

  )شايد  يك بار دگر هم(
  
  ين جا بود كه برگشتم وهم

  )گردم و بر خواهم گشت  مي بر(
  راه فراپشتم را

  :نگاه كردم و پرسيدم 
  :)پرسم و خواهم پرسيد مي(
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  ام ؟توانسته ام كه نكردهچه مي
   دارد، كجا رو به

  ام؟راهي كه پشت سر نهاده
رفته  در پيچ و خم ِ راه  
  ام بوده ام و نبوده

  ي بودن و نبودنم هم همه
  راي بودن اين لحظهب
  .استبوده      

  هرچه بود، بود
  .گرم ،دم اين لحظه

  هاستنوشتنِ اين لحظه
  .ارمد مي كه نگاه

  
  . . . آه 

  هزار نگاه، نگاه ِ تو  يكي 
  .نمي شود

  مي بيني ؟
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  اين جا هم كه نشسته ام
  باز 

  داردم  نمي توانم از نگاه تو كه نگاه مي
  بگذرم

  از هر چه بگذرم
  باز،
  .رسمين لحظه ميمه هب

  كنم و لختي درنگ مي
  .نويسمش مي

  
  ي نوشته شدههر لحظه

  هربار 
  با خواندنش 

  ودش مي تكرار
  ودش مي ود و  زندهش مي تكرار
  .ودش مي ود و تكرارش مي زنده
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  اين لحظه را
  من

  يك بار پيش از اين هم
  از همين جا كه نشسته ام

  نوشته ام
  م وبار دگر هم شايد نوشته بوده باش

  نيز  باز،
  .بنويسمش

  
  ي پايان ِ من ،  لحظه

  اي آغاز
  !اي آشكار

  اي راز
  .ي آغاز لحظه

  ـ واشينگتن دي سي 2003جون  5
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  بر كرانه

  
  

  گردانمروي بر مي
  شود زند مرا و گم ميآيد و دور مي مي رودي از دوردست

  در دور دست،
  هاي خون بر آن  با لخته
  ن دوباره  كه  ناگاهرسد به مزند و مي مي رود دور
  زند  مي ي آسمان برقپيشاني

  .آيدقهه مي و صداي قه
  قهه،هم راه برق و قه
  صداي شكستن،
  صداي گسستن

  .يدآ مي 
  

  كنم مي رو به آب
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  رسد ـي شكفتن به گوشم ميـ نغمه
  زنند روند و دور مي اي خون رشته رشته وا ميه هلخت

  . شوند زنند و دور مي دور مي
  وندش مي وند و كم رنگش مي زنند و دور يم هي دور
  وندش مي كم رنگ
  كم رنگ

  .كم
  

  حاال
  خون،هد بيد مي رود و آب مي رود است اين كه

  .خشك زار تشنه را
  

  زند مي رود و دور مي رودي به دور
  .بي خون

 ، مريلندرمن تاونجـ   2003اكتبر  15
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  بهار نوزدهم

  
  
  خواب بود يا خيال ؟ 

  .گذشت
  .گذشتهر چه بود 

  .گذرد مي دنيا هم ي همثل آب كه از شقيق
  بهار،

  براي نوزدهمين بار
  با پرستوي ايوان نشين

    از گرمسير برگشت

  *و باالي درك تـَنـَبي
        . . .النه گـُزيد     

  نوزده بهار خيال انگيز
  .هـفـده بـهار پس از سرايش نخستين شعرت

                                                
  .خانه است  به گويشِ مردم زادگاه من، همان اتاق بزرگ يا اتاقِ مهمان: تَنَبي  *  
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  )شعر گفته ام بابا (ـ 

  "شنومتا ببخوان دخترم  "ـ 
  . . . اي عـزيـز من (ـ 

        . . .باباي من         
    ي منهي ها

  )هاهاها هاااااااي من 
    

  . . .همين ديروز است انگار 
  ي به كنارمانشسته

  مانيشمي ي پيكانِروي صندلـي
  خاله شهين  دست باف ي يبا پيراهن قـرمـزِ كـُركـ

  لنه هبا كاله ِ حاشيه سفيد دست باف عم
  مكي مي ات را     يواشكي       ت شستو انگش

  )هد   باباد مي شوكوالت ي همـزّ( 
  !پدرسگ  ، كنن

  !بشقاب ها را  و كاسه هاجمع كن اين قابلمه
  !جمع كن اين هال در هم ريخته را 
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  ديروز است انگار

  خواهي با من بماني ي و نميابـُغ كرده
    .را بعد از ظهرها        
      
  كشي رويم مي بي را از و چادر بي
  .پرانيم  پس از ناهار مي و از خوابِ

  )!بهش بده  بي  سادر بي (ـ 
  . . .نوزده بهار 

  .پرستوي نازك بال ِ پدر
  

  ام ايوان خانه
  مباد ، پرستو هيچ گاه بي

  . بهاركم 
  مانا

 ، مريلندـ گيدرزبرگ 2000مارچ  20
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  3بهاريه 

  
  
  

  اين پرنده آواز
  دهد بوي گل نرگس و سنبل مي

  و بهار
  كاود مي ي ما را دارد حياط پشت خانه

  شايد پيش از آن كه بيايد تو
  گردد مي ييي ِ پياز اللهپي

  كه سال پيش
  جا،همين

    جايي ميان باغچه،
          چال كرده است

  
  !ا ه هآهاي بچ 
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  آينه كو ؟

  و آتش گردان كجاست ∗ظرف نـَونـد 
  چيزي آيا از آن نُـقـل هاي خالل 

  است ؟باقي مانده 
    2002مارچ  9

  

                                                
  اسپند - اسفند   ∗
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  ي آخرپرده

  
  !تق 
  ! تق

  ! تق 
  

  ! غيژاغيژ فلز
  !كليد در سوراخ قفل  ي صداي زنگ خورده

   .گي آيد به گوش از ناشنيده مي شنيدن ِ نامي كه غريبه
  ي پا را امتحانهاي زنجير بر ساق طوقهي دست هايي كه سفتي

  .مي كنند [                                                                  
  

  بعد، 
  گاني زمخت و  آمرانه واژه

  كند انسان را كه دور مي
  .گي از متن زنده
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  !سكوتو بعد، 
  

  آن گاه،
  ،جلينگ 
  ،جلينگ 
   . جلينگ

  ،ر از سكوتروهاى پ در راه   زانوان  طنين ِ لرزش
  ،دست كف عرقِ 

  ،ى پشت سرما سرماى تيره
  ،يك ميز

  ،يك صندلي
  كار مرگ است،  مه هانساني ك
  ، گفتن هر واژهو براي 

  .كند مي سينه صاف، گيرد بگرد از گلو تا 
  

  در آخرين لحظه، " ــ
  غير از رهايي    
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  هر آرزويي داشته باشي
   كند؛ قانون برآورده مي

  "!چيزي بخواه 
  

  :انديشدبا خود مي

  توانم بخواهم؟،چه مي "ــ 

  "!ام؟ناتوانكي كه من    

  
تركاندلب مي ا ام:  

  بايستم، آسمان سقف زير مي خواهم "ــ  
  بگيرانم ي سيگار

  ،را بنگرم دودهاي حلقه ي اوج گيري و 
  .ي خوب ِ خدادر خالي

  "! همين 
  

  2001سپتامبر 
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  در شب ابري يي هپيش پرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ودش مي ي آسمان باز پرده
  كشيمسوت مي

  زنيم و مي دست
  كنيمهلهله مي

  
  رسند مي يكي از راها يكيه هستار
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  نشينندزنند و سر ِ جاي خود ميچشمكي مي
  ديريست

  آمدن ماه را منتظريم 
  گردانيم هي سر، اين سو و آن سو مي

  تازه گذر ِ ي هر رهدر پي
  .دوانيم به اميد ديدن ِ او  چشم مي

  
  .از ماه خبري نيست  هنوز

  
  چراغ ها

  وندش مي هي خاموش و روشن
  گاهي
  كاروشن ِ خاموش و روشن شدن ِ چراغ هادر تاري

  بفهمي نفهمي 
  كشد و فريبايي از پس ِ پرده سرك مي

  كنددل بري مي        
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  "خود اوست آيا ؟  "ـ 
  زنيمدست مي
  .كشيمهورا مي

  دهيمزنيم و  هلهله سر مي دوباره سوت مي
  اما
خودخواه ماه  

  .دهد رو نشان نمي
  

  رود حوصله مان سر مي
  شيمك خميازه مي

  :كنيم  دور و برمان را نگاه مي
  اند يي بر خاسته عده

  .ما نيز

  كنند مي "هو"يي هم  عده
  .ما نيز

  
  شود پرده بسته مي
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  .كند مي آدرخشي آسمان را روشن
  دير وقت است،

  بايد سرپناهي پيدا كنيم
  .جاييدر اين شب همه

  
  ـ ويرجينيا 2003آگست 
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  شب يي براي ترانه

  
  
  

  ! نفس
  !نفس 
  !نفس 
  ! نفس

  
  شب است اين 

  .كشد مي كه آه 
  

  ! حرفي بزن
  

  ،سكوت بي حد ِ  تو 
  صداي آه  شب را
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  آسمان رسانده است ِ به گوش
  و آسمان به ماه گفته است

  كه تا تو لب نگشايي
  .قاف بماند ِ به پشت

  
  ! چيزي بگو

  
  من از سكوت تو و

  آه شب
ره دارمدله  
  

  ماه ِ من از نبودن
  سياه  ِ در اين شب

  ره دارملهد
  

  ! حرفي بزن
  ! يي بخوانبراي شب ترانه
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  ! نفس

  !نفس 
  !نفس 
  ! نفس

  
  شب است اين 

  .كشد كه آه مي  
  

 2003نهم آپريل 
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 گي تشنه

  
  
  

هرم جگرسوزِ آفتاب ِ تموز بود و دشت ِ برهنه بود و زانوانِ خسته 
 !بود و ديگر خاك گي  تشنه بود و 

ر لبِ خشكيده تر بود و ما خارشِ گلو بود و گردشِ زبانِ خشك ب
  ! سه تن بوديم و ديگر خاك 

 !خاك بود و خاك بود و خاك بود و ديگر خاك 

  از ميان ما،
 : يكي ناليده بود 

  !آب 
  و يكي،
 يي كه خورشيد هر پگاه برابر گفته بود و چشمه ي  قله وصف  

  پيش از پاشيدن نور بر جهان
  .نوشد از آن مي
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  و يكي ديگر، 
  رپگاهه هسبو بردوش گفته بود ك گانِ از فرشته

  .دارند براي خدا  از آن چشمه آب برمي
  و بعد دوباره،

  !گردباد بود و خاك بود و خاك بود و بازهم خاك
سو به چشم نبود و گي  تشنه بود و تنِ عرق ريز بود و از  گي  خسته

  !شوق رسيدن بود و ديگر خاك
ي درمانده بود و دهانِ باز راه ِ نرفته بود و پرهيب قلّه بود و گام ها

  !بود و ما دو تن بوديم و ديگر خاك
دشت بود و اميد بود و  ي هتفتيد ي هبي اشك بود و سين ي هگري

  !بود و ديگر خاك گي  خستهبود و گي  تشنه لوليدنِ باد بود و 
  آن گاه

  ناهيد بانوي خشمگين بود در شوالي سرخِ برادرش بهرام
و تكانِ دست بود و سو به چشم نبود و خيال ِ آب هاي جهان بود 

  !و خاك بود و خاك بود و ديگر خاك 
  و ما يك تن بوديم ،

  من بوديم ، ،ما
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  بودم  ما ،من
  :و خارخارِ گلو بود و سينه خيز بود و چشمه نبود و  ناله بود كه

  . . . آ  آ آ 
  

  ـ مريلند 2003نوامبر 
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  اه هتلخ دان

  
  
  

 كامي رينمانده ام مات كه تو با آن شي

  آن همه تلخي را از كجا آوردي ؟
  و چگونه توانستي

  بي آن كه خم بياوري به ابروانت
  شان   بيافشاني 

  بر جان من ؟ 
  

  .ات ه هتلخ بود واژ
  زهر دانه،

  تلخ ِ تلخ ِ تلخ
  .تلخْ واژه 
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  خود تو نيز،
  اشتيد مي اگر حوصله

  كانديشانش مي يكي و يكي
  و آوردي مي شان را در هسته

  :ي هريك شردي بر گردهف مي داندن
  كردي  مي كشيدي و باور مي چهره در هم

  كه از زغنبوت هم 
  تلخ  تر بود
  .ات ه هواژ
  

  2002اكتبر 



 ام سوي گُسل و من كه اين

 
 

36 
 

  لحظه ده 

  
  
  
  
1  
  شكسته يي هآين

  ي مهتاب از  كژتابي
  گريست مي زار
  
2  

  اند هنوز ها آبي گل
  .آسمان نيز

  باران همين پيش پاي شما 
  .بند آمد
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3  
  ماه يك چشم ِ

  ست ه پلنگ را ميخ كوب خود كرد
  چشم ديگرش 

  است  ميخ كوب بزم آهوان
  در جنگل بي پلنگ 

  
4  

  برم يي مي هوقتي دست به چيدن واژ
  كند مي و زبان پشت تلفظ حرفي گير

  درمي يابم
  .كه موسم چيدن آن نرسيده است

  
5  

  !تاريكي 
  گرماي دستي و هرم نفسي
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6  
  ،ست يپنهان كردن  جوانه ي يسبزنه 
  آواز قناري نه 
  
7  

  كنم  مي درست وقتي كه فكر
  اند ا تمام شدهه هواژ

  !افتد به چشمان تو  مي نگاهم
  
8  

  بي باده مستم
  در حضورتو 

  !هشيارم مكن 
  
9  

  آب و آينه و  چشم هاي تو
  هر سه
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  .واتاب گر نگاه ِ پر تمناي من اند
  

10  
  نگير از منبرنگاهت را 

  زنم مي يخ

 
  2003ا نوامبر ت مي ي هدر فاصل
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 دوباره بر بام ِ بم

  هاي بــا يـاد، و براي مهرباني
  برادرم رضــا جـان مهاجــري 

  

  
  
  

  امشب
  اين جا

 ∗خليجِ چِساپيك ي هبر كران

  .   نمايد آسمان مي چه پر ستاره
  زند  مي چه برق

  ا؛ه هچشم ِ اين ستار
  شان و خوش خوشان ِ بوسه
  بر رخ ِ خليج 

  ه دست وكه زير ِ سر نهاد
                                                

بندر بالتيمور بر كرانه ي آن قرار شهر و . در ايالت مريلند (Chesapeake Bay)خليج چساپيك   ∗
  .دارند
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  بي خيال 
  اه هارست ي هلميده  زير ِ ساي

 نشاند و مي به بالِ ياد

  به سوي يار ِ مهربان 
  :كند مرا  مي روانه    

  
  
  

  بــَم،
  سبزه رو و سرمه چشم
  كوير ي هخفته زير آسمانِ پرستار

  و من
  ام دوباره بر فراز ِ بام ِ بم نشسته

  ام گان سپرده و ديده
  ا ه هبه چشمك ستار

  سمانِِ ارگ ِ بم؛ در  آ
 و با گلوي شب، 
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  :وار گرم خواندنم ستاره

  بوي جوي موليان، "
  ".  .  .   ياد ِ يار ِ مهربان

  

   ــ  بالتيمور  1381مرداد  26/  2002آگست  17
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  غم دود ِ بم

  
  
  
  
  
  
  

  به آهي،
  اي شكستنه هبا هر شكن در دندانه دندان

  مي شكند 
  سينه، ي هود در سراچد مي و

  برآمدنِ نفسي از دهن ِ گلْ بهار ِ نارنج و ترنج  هم چون
  كه از شاخه تا برمي شكفت

  خنديد  مي زد بر آسمان و آبيانه مي بوسه
  !كوير ي هدر چهر
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  اين بار اما،
  غم دود بود كه به آني

  خونْ فواره وار از دلِ خاك 
  ،يي هپاشيده شد به  آسمانِ سرم

 دركُنج هر شكنج 

  بغض وار
  واشد و     

  ه شاخه شكستشاخ
  ريشه ريشه  تا

  .به رود رود ِ آب رسانَد خود را
  

 آب ؟

  
  

  حاال ديگر  
  رچه قنات بود وه هكور شد

  كالپيسه شده چشم زمين؛
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  زده /  سرما
  هرچه ليمو زار و  هرچه بكرايي و نارِنج و 

  .هرچه نخل بود
  لبِ ريگ زار هم حاال ي هگوش

  شكنْ شكنْ 
  چروك برداشته 

  و زمين 
  له كج نهاده را همسال ِ آسمانْ بوس ِ كُ و كوبانده كهنفر

  .كه راست ايستاده بود بر فرق ِ خاك
  قامت هر ايوان را هم

  صاف،
  شكستن ِ هر كُنگره، ي هدر دندانه دندان

  فرو خوابانده زمين
  !حاال     

  حاال
  كَشد مي كشد و در خود مي ريگ آه ي هسين
  ريگ ي هكشد سين مي آه
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  !خوابه مه  هاز اين هم
آفتاب خورده و هرچه لب  ي هو هرچه چهر آب بياوريد و هرچه ورزا

  !داغمه بسته و  هر چه ابروي گره خورده
  حاال حاال ها 

  .قصد نشستن ندارد اين گرد و خاك
  
  

  آه اگر همين حاال
  گشودند و مي آن قنات ها دهن

  پراكندند و مي آن نخل ها عطر طالونه
  گليدند و مي اه هآن خرزهر

  . . . !ليمو ها  آن
  

  آمــّا 
   : آمديم

  . . .گشودند و پراكندند و گليدند و 
  اره چه كنم ست ه با اين هم
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  كه از بي بامي
  نمي دانند 

  بر چه ببارانند
  چشمك خود را

  زين پس ؟    
  

  ا چه كنم؟ه هبا ستار
  

  ــ مريلند 2003دسامبر  26روز حادثه، 
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  دور از دايره

  
  
  
  
  
  

  ا ه هتمام نگا
  .مده اند ميان دايرهگرد آ

  دايره كامل است و پر پهنا
  و هيچ كم ندارد

  يعني تمام شعاع هاش برابرند
  و قطرش  ـ بي شك  ـ 
  .دو برابر هر شعاع ست

  پهناوري جا تنگ است و ي هبا هم
  آورم مي من نفس كم
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  بينم كه مي و روشن
  نگاهم دارد 

  ا ه هزير دست و پاي ديگر نگا
  ! ودش مي له

  بيابم و نفس تازه كنم، يي هتا گوش
  وم  ش مي ارم و دورد مي نگاهم را بر

  . از مركز دايره
  ومش مي هر چه از مركز دايره دورتر

  ومد مي چابك تر
  وم،د مي هر چه چابك تر

  .وندش مي صداهاي پشت سر نزديك تر
  :بينم مي گردانم و مي سر بر

  كنند  مي اي جهان دنبالمه هتمام نگا
  .تازه دور از دست نفس كم است و هواي

  تا جان به در برم،
  اندازم و  تنها  مي نگاهم  را

  وم از دايرهش مي دور
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  ومش مي هرچه دورتر
  وند وش مي صداهاي پشت سر دور تر

  ومش مي من كورتر
  چنان،و، هم

  به رنگĤواهاي دورتر، 
  .بيناتر    

  2003سپتامبر  26
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  اه هرنگ بوس

  
  
  
  

 

  ست يرنگ اين بوسه نارنج
  يكي زرد است رنگ آن

  آن يكي سرخ ِ آتشي 
  ديگري سبز،

  سبز ِ سبز ِ سبز
  .هنوز    

  
  نيك اگر بنگري

  ارغواني و  ي هبوس
  بنفش هم 
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  داريم
  .و زعفراني هم  يي هقهو ي هبوس
  
  تا

  برآيد و لب هاش
  وابماند از بوسه    

  هي رنگ بوسه بر 
  خزان ي هچهر

  .اين خورشيد  ند ز مي      
  

  
  رزبرگـ گيد 2002نوامبر  12 
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  شب ِ مهتاب

  
  شب ِ مهتاب،

  زير نور ماه ايستاده باشي،

  را در مشت گرفته باشي، "ميم"

  گذاشته باشي، "ه" ي هپا را در حلق

 باال كشيده باشي ، "الف"خود را از قامت 

  و انگار  خود ِ ماه 
  .ِ روشن شده باشي روشن ِ روشن

  
  حاال

  از اين اوج
  اه نبيني ؟تواني جهان را با چشم ِ م مي چگونه
  هــا؟

  
  ) جرج تاون(سي  دي واشينگتنـ  2003نوامبر  8 
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 من و بركه و پگاه

  
  
  
  

  گذرد مي هرروز كه
  ويمش مي م نزديك تره همن و اين بركه ب

  شايد دليلش اين باشد كه
  .هردو، دل تنگ ِ درياييم 

  ديگر اين كه
  هردو ، سر خوش ِ آنيم كه

  : بامداد برخيزيم و ببينيم 
  باران باريده ،شب پيش 
  و پگاهان 

  آسمان و قهقاه اردك ها ي يبا آب
  .در هم آميخته است        
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  نسيم ،
  پاورچين

  پاورچين   
  آمده 

  .مالد مي و لوندانه خودرا به ما
  آفتاب از خواب برخاسته ،

  گيسوانش را بافته ،
  و از پشت بيدها

  كشد ؛ مي آرامكي سـَرَك    
  .اطلسي ها گل انداخته است ي هو چهر

  
   ، مريلندـ گيدرزبرگ 2002سپتامبر   25   
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  من، در، انتظار

 

  
  اماين سوي در من

  .و آن سوي در، انتظار
  در كه بر پاشنه بچرخد و وا شود از هم

  روند مي به دو سو "ر  "و  "دال"
  و از آن ميان

  .ود تا پشت درش مي راهي كشيده 
  

  بر راه، 
  از من تا انتظار 

  كنند تا مي صف پا به پااي بسياري در ه هواژ
  يك به يك

  .ما گام بردارند سوي مقصدي كه من
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  در كه گشوده شود
  وم انتظار ِ منتظر در  اين سوي درش مي تازه، من

  "ر "و  "دال  "نهم در راه ِ بين  مي و گام
  بينم مي هر واژه را كه

  مي بوسم 
  .رسم به حرف آخر ِ انتظار مي تا
  

  هنوز اما 
  اريبسي  ايه هواژ

  . ايستاده اند پشت سر ِ انتظار
 تازه اين ،و 

  .اولِ عشق است 
. . .  .  

  ــ گيدرزبرگ 2003دسامبر  2
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  نامه

  
  
  

  :نوشته بود

  روي به سويش مي اي نامه كه "

      "از جانب من ببوس رويش      
    

  :و نوشته بود

  ـ هر چه نبود من است  "
 بود تو باشد

  از نبودنم منال
  د ِ تو كه من ، در نبو

        "فراوان ناليده ام براي هردومان
  :و نوشته بود

  ـ  پس از آخرين ديدارمان ،  "



 ام سوي گُسل و من كه اين

 
 

59 
 

  ديدم اگر قرار بر نديدن ِ توست 
  ديده براي من،  جز وبال چهره نيست

  از همين رو
  نور ِ ديده گانم را

  ـ تا براي تو بماند ـ 
  در باغچه چال كردم 

  نگران مباش
 اين درخت انار

  اردشد مي و مه تاب به دور نگه از چشم آفتاب
  فرصت اگر كردي

  بيا و امانتت را بردار
  شايد خواستي 

  جهيزِ دختركانت كني 
  ناقابل ي هاما مبادا براي ديدن ِ نورِ دو ديد

  زنان دراندازي خودرا با راه

  "ا هموار شوند ه هصبر كن تا را
  :و بعد نوشته بود
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  ـ از هم سرت بخواه "
  فارش مرا تا به يادت بياورد س

  تو نيز 

  "هر صبح وشب  اورا  براي من هم ببوس
  :و بعد نوشته بود

  ـ هرچه خاك من است  "

   "عمر شما باشد 
  

  ، مريلندــ گيدرزبرگ  2002ژانويه 
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  نواي ِ تار

  براي  نادر مجد

  

 

  يد از دور دستآ مي 
  بر ِ دست و گوش من،
  كشد مي از دل ِ سيم ها زبانه

  مي شكفد
  رد و آو مي بال در

  پر
  پر

  پر
  كند مي پرواز

  .اه هگردد دورِ سرِ پنج مي و
  چيك 

  چيك 
  چيك
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  ا زير گوش سيم هاه هنجواي سرپنج
  قه 

  قه
  قه 

  اه هسيم ها در چشم سرپنج ي هخند
  نم

  نم  
  نم     

  اه هنسيم ِ خوش ِ شمال بر چهر
  پرواز گوش ها 

  چرخ 
  چرخ 

  چرخ خوردن ها و
  نشستن بر سر انگشت سيم ها

  صدا مانايي ِ
  اه هميالد واژ

  كشد مي هر واژه بارِ يك غزل ِ ناب بر دوش
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  حاال
  طنين ِ سبز ِ صدا

  سايه 
  نسيم 

  آب روان 
  

  .ست  خش مزاحمي صداي نفس هم ديگر خش
  
  

  ، ويرجينياـ آرلينگتون 2002اكتبر 
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  هيواليي ديگر

  

 

  .كنم مي هي تب
  .ودش مي هي گرمم

 كشد مي پشتم هي تير ي هتير

  !زنم آب  مي هي جار
  .هي آب پشت آب

  
  گيرم با لهيبِ نفسش مي سوزم و گُر مي هي

  پرسم  مي نيم سوخته
  از كدام چاه ِ ويل سر برآورده اين هيوال ،

  دژ ِ ما  را ؟ ي يكند حوال كه ول نمي
  كشد از آن باال؟ مي و هي سرك

  
  كشد، مي سرك كه
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  .بينمش  مي مي بيند و
  با چرخيدن جهان

  چرخانم و مي سر و چشم و دست
  ارم تيري از تركشمد مي بر

  و پيش از آن كه به چله نهم،
  بينمش كه  مي باز

  .تاب چشمش ندارد زوبين من
  

  هي لهيبِ نفس است و نگاه
  نه،

  غريو چشم نيست اين
  هوار ِ آتش است اين

  .باراند مي ِ دژ *كه بر بشن
  مي باراند و با هر گام، 

  مي لرزاند زمين را و با هر لرزشي 
  .آسمان ي يكوباند بر رخسار ِفيل مي شتم

                                                
   قد و قامت  *
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  خواباند اين كژدم ِ بر شانه نهاده دم  مي پيل را هم
  هي آتش است و با هر دهن دره
  ماه را و چندين و چند ستاره را

  .كشد به كامدر مي
  

  ودش مي هي زير ِ چشم ِ آسمان كبود
  ريزد توي صورتش مي هي زلف بيد

  ودش مي هي زانوان چنار پشت چنار شل
  زند  مي هي ضربه

  .با هرم آتشش به پشت گردنم

 

  باز، 
  برم به تركشم مي دست

  انمد مي با اين كه
  .تاب چشمش ندارد زوبين من

  
  هيوالي ماه خوار و ستاره خوار
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  هد  تكاند مي زند و سر مي هي عطسه
  و با هر تكان

  كند بر سر و روي دژ مي تش آب پخش
  كند، مي كين ِ كژدم وارش ساروج  را هم آب

  خورد؛ مي آدم هم
  :اند كه د مي و خوب

  .تاب چشمش ندارد زوبين من
  

  هي سيل آدم است
  .اه ها و پس كوچه هدر كوچ

  رسيده تا به قوزكش آدم
  و هي آدم است و خانه است 

  چكد مي كه از الي انگشتانش
  كشد از دهانش  مي هي شعله سر بر

  هردم
  يك گام به پيش 

  .به پسگامي براي بلعيدنِ طعمه 
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  يچ،ه ها را كه هنو ساق
  پيچد مي مه هاي صد ساله هبه دور كنُد

  .كندشان از ريشه مي و
  چشم ماه را هم

  .همين پيش پاي شما درآورده
  پيل ِ آسمان را هم 
  اژدها وار پيچانده

  قنات ي هو خوابيده بر سرچشم
  .و آب را گل كرده

  لرزاند مي كوباند اين هيوال و مي هي دم
  اي چشم نشين و اسفنديار كُش همو زوبين ه

  .را  ندارند تاب چشمش
  

  هيوال 
  !اند اين را د مي خوب

  ـ مريلند 2002 سپتامبر 17
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